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“Toto je krása zasvätenia: ra-
dosť, radosť...” Radosť niesť 

všetkým útechu Boha. Toto sú slová 
pápeža Františka počas stretnutia 
so seminaristami, novicmi a novic-
kami. “Niet svätosti, kde je smú-
tok!” pokračuje Svätý Oec, nebuďte 
zarmútení ako ostatní, čo nemajú 
nádej, písal sv. Pavol (1 Sol 4,13). Ra-
dosť nie je neužitočná ozdoba, ale 
požiadavka a základ ľudského ži-
vota. Všetci ľudia v  každodennom 
lopotení túžia po radosti a chcú v 
nej spočinúť celým svojím bytím. 
Vo svete je často defi cit radosti. 
Nemusíme konať hrdinské skutky 
ani zvučnými slovami proklamovať 
pravdy, ale sme povolaní svedčiť o 
radosti, ktorá vychádza z istoty, že 

sme milovaní a z dôvery, že budeme 
spasení. Naša krátka pamäť a naša 
chabá skúsenosť nám často bránia 
znovu nachádzať “miesta radosti”, 
v ktorých môžeme vychutnať obraz 
Boha. Máme tisíc dôvodov zotrvať 
v radosti. Jej koreň sa živí vytrvalým 
počúvaním a zachovávaní Božieho 
slova. V škole Majstra počujeme: aby 
vo vás bola moja radosť a aby vaša 
radosť bola úplná (Jn 15,11) a  učí nás, 
aby sme sa cvičili v dokonalej rados-
ti. “Smútok a strach musia ustúpiť 
radosti: “Tešte sa .... a plesajte.... ra-
dujte sa....” hovorí prorok  (66,10) 

Je to veľké pozvanie k radosti. ... 
Každý kresťan a predovšetkým my, 
sme povolaní šíriť toto posolstvo 
nádeje, ktoré prináša pokoj a ra-
dosť: Božiu útechu, jeho nehu voči 
všetkým. Ale môžeme byť jej nosi-
teľmi, len ak my ako prví zakusuje-
me radosť z jeho útechy z toho, že 
nás miluje .... Občas som sa stretol 
so zasvätenými osobami, ktoré mali 
strach z tejto Božej útechy, trápia 
sa, lebo sa boja tejto Božej nežnos-
ti. Nebojte sa. Nebojte sa, lebo Pán 
je Pánom útechy, Pánom nežnosti. 
Pán je Otec a hovorí nám, že bude 
s nami zaobchádzať s nežnosťou, 
ako mama so svojím dieťaťom. Ne-
bojte sa Pánovej útechy”. “Keď vás 
Boh povoláva, hovorí vám: “Si pre 

mňa dôležitý, mám ťa rád, počítam 
s tebou”. Ježiš to hovorí každému z 
nás! Z toho pramení  naša radosť! 
Radosť z okamihu, keď sa na mňa 
pozrel Ježiš. Chápať to a preciťovať 
je tajomstvo našer radosti. Cítiť sa 
byť Bohom mi lovaný, cítiť, že pre 
neho nie sme čísla, ale osoby; cítiť, 
že je to On, ktorý nás volá”. Pápež 
nás pozýva na spätné peregrinatio, 
na putovanie múdrosti, aby sme sa 
ocitli na cestách Palestíny alebo po-
blíž loďky pokorného galilejského 
rybára, pozýva nás kontemplovať 
začiatok cesty alebo skôr udalosti, 
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ktorú navodil Kristus a ktorá znamenala 
zanechať na brehu siete, na okraji cesty 
mýtnicu a chute horlivca pochovať me-
dzi zámermi minulosti. Zanechať všetky 
nevhodné prostriedky, aby sme mohli ísť 
s ním. Pozýva nás nastúpiť akúsi vnút-
ronú púť, ktorá siaha za obzor prvej 
hodiny, kde je priestor tepla priateľstva, 
rozum sa otvára tajomstvu, rozhodnutie 
diktuje, že je dobré nasledovať Majstra, 
ktorý jediný má slová večného života 
(porov. Jn 6,68) Pozýva nás z celej našej 
“existencie urobiť púť premeny v láske”.

Radujte sa . okručný lisť pápeža Františka zasväteným

Radosť a krása zasvätenia
2014 – rok zasvätených – 2015
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D O  P O Z O R N O S T I
« S P R A V O D L I S V O S Ť  A  P O K O J  S A  O B J Í M A J Ú »

Br. Benedikt, ty patríš do kustó-
die v Keni a si zodpovedný u 

kapucínov za spravodlivosť, pokoj a 
celistvosť stvorenia už dva roky. Prv 
než si prišiel do Ríma, ktoré boli tvoje 
aktivity na tomto poli?
Šesť rokov som pracoval pre 
Iniciatívu pokoja Damietta. 
Študoval som tiež v New Yorku 
v oblasti zahraničného obchodu. 
Počas tohto obdobia som tri roky 
pracoval v Franciscans Interna-
tional so Spojenými štátmi.  
Môžeš si spomenúť čo je Iniciatíva 
pokoja Damietta?
Táto iniziatíva je inšpirovaná 
stretnutím sv. Františka so sultá-
nom a je založená v roku 2004 
kapucínskym bratom Donalom 
Francisom O´Mahonym z Pre-
tórie v južnej Afrike. Pohnutý 
násilnosťami, ktoré devastovali 
krajinu, si za svoj cieľ zvolil 
stabilizovať pokoj nie prostred-
níctvom násilia medzi nábožen-
stvami a etnickými skupinami a 
rôznymi triedami spoločnosti. 
Táto inicitava sa neskôr rozvinula 
v Kongu, Nigérii, Keni, Zambii a 
Tanzánii. 
Aký druh aktivín navrhuje IPD?
IPD podporuje PACT (Pan 
African Conciliation Teames – 
pan-afrikanské skupiny zmiere-

nia), ktoré pozostávajú zo skupín, 
ktorých základom sú členovia 
rôznych náboženstiev, etník  a so-
ciálnych vrstiev, ktorých cieľom 
je hľadať cesty zmierenia a poko-
ja tam, kde sú konfl ikty. Kapucíni 
ako aj iní členovia františkánskej 
rodiny navrhujú uskutočnenie 
PACT uskutočňujúc kontakty so 
zodpovednými z náboženstiev a 
staršími z dedín. Bratia potom 
animujú sretnutia. Takto v Keni 
PACT prispelo účinným spô-
sobom na spacifi kovanie násil-
ností, ktoré nastali po voľbách. 
Keď Spojené štáty a vláda videli 
pozitívne výsledy, pozvali nás, aby 
sme ďalej rozvíjali našu činnosť 
Aká je tvoja misia ako sekretára 
GPIC na úrovní nášho Rádu?
Predovšetkým ide o pomoc mi-
nistrovi generálovi a jeho porad-
com v oblasti GPIC. Táto po-
moc spočíva v povzbudzovaní a 
informovaní jednotlivých oblastí 
Rádu v tomto odbore GPIC a vo 
vytvorení vzťahov medzi jednot-
livým oblasťami.  
V tejto práci ti pomáhajú aj iní 
bratia. Aké sú témy, na ktoré upierate 
najviac pozornosti?
Medzinárodná komisia GPIC po-
zostáva zo šiestich bratov, ktorí 
pochádzajú zo šiestich kontinen-
tov. Naším účelom je podporovať 

GPIC v Ráde, hľadajúc obno-
venie “dobrých vzťahov” medzi 
sebou, s inými, so stvoreniami a s 
Bohom. Hľadajúc pomenovanie a 
odpovede na znaky časov pro-
stredníctvom voľby zvýhodnenia 
chudobných. Ide o vzdorovanie 
nespravodlivosti a nie iba jej ná-
sledkov. Aby sme boli aj citlivejší 
na problémy ekológie.  
Môžeš mi dať konkrétny príklad na 
tento cieľ?
Pracujeme na stabilizovaní 
databázy dát sociálných projek-
tov podporovaných z jednotli-
vých oblastí. Zbieranie údajov v 
Ráde by mohlo vytvoriť prameň 
inšpriácií pre bratov a spolu byť 
nástrojom animovania a zosúla-
denia iniciatív GPIC. 
Čo si praješ na oživenie GPIC?
Načrtnem dve moje želania: Spo-
lupracovať s generálnym sekre-
tariátom pre formáciu a včleniť 
GPIC do Ratio Formationis a 
aby VIII. PRR povzbudila bratov 
pojať milosť pracovať v sociál-
nych projektoch a v iných aktivi-
tách viazaných s GPIC vo farskej 
alebo každodennej pastorácii. 

«Spravodlisvosť a pokoj sa objímajú» (Sl 85)
Rozhovor s br. Benedictom Ayodim – zodpovedným GPIC OFMCap

RÍM, Taliansko – Generálna rada 
na svojom pravidelnom zasad-

nutí na generálnej kúrii v dňoch 17. 
– 21. novembra sa zaoberala týmito 
bodmi programu : 
Žiadosti: Boli zhodnotené niektoré 
žiadosti o dišpenzy časnej profe-
sie a doživotnej proesie ; indulty 
exklaustrácie, dišpenzy od kňaz-
ských povinností, opustenia Rádu, 
schválenia predajov, povolenia na 
zvolanie kapitúl, schválenie štatú-

tov konferencií, dohody o bratskej 
spolupráci medzi jednotlivými 
oblasťami. 
Správy: boli prediskutované správy 
z pastorálnych a bratských vizitácií, 
z pravidelných a mimoriadnych ka-
pitúl, správy in medietate triennii;  
boli schválené žiadosti o pomoc 
ekonomickej solidarity pre misie, 
formáciu a projekty. Bol prezento-
vaný obraz odpovedí pochádzajú-
cich z dotazníka VIII. PRR, ktorý 

pomôže instrumentum laboris. 
Menovania: Spirituál v Kolégiu sv. 
Vavrinca z Brindisi: br. Jozef Timko 
(PR Slovenská) od 15. 1. 2015.
Komisia pre generálny archív: 
Prijali demisiu br. Maria Carusa (PR 
Siracusa), nominovali: br. Luciana 
Lottiho (PR Foggia). 
Oddelenie generálneho ekonóma: 
Bol doplnený ekonomický štatút 
generálnej kúrie a boli pezentované 
výdaje na rekonštrukciu generálnej 
kúrie. 

Pravidelné zasadanie generálnej rady
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G E N E R Á L N A  K Ú R I A
M A L É  V E Ľ K É  S P R Á V Y

RÍM, Taliansko – Geneálna 
kúria sa stala miestom pre 

druhé stretnutie Prípravnej ko-
misie VIII . PRR od 10. – 15. 
novembra 2014. Boli prítomní 
všetci členovia komisie a zaobe-
rali sa hlavnými argumentami 
prípravy a slávenia PRR, ktorá 
bude na budúci rok v Ríme v 
Medzinárodnom kolégiu sv. Va-
vrinca z Brindisi. 
Druhým dôležitým bodom bol 
prvý obraz programu PRR s 
podnetmi rečníkov, vyvíjajúce 
sa témy a potrebné služby na 

uskutočnenie tejto, tak dôleži-
tej udalosti pre celý Rád. Pozor-
nosť bola venovaná aj návrhu 
loga : komisii bola daná myš-
lienka a generálna rada rozhod-
ne o ňom na budúcom zasadaní 
v januári : aký návrh sa zhoduje s 
podstatou budúcej PRR. Zasa-
dania sa krátko zúčastnil aj mi-
nister  generál, ktorý povzbudil 
členov komisie pokračovať na 
ceste pomoci Rádu refl ektovať 
nad Milosťou pracovať. Komi-
sia sa znova stretne začiatkom 
apríla v roku 2015.

Rím, Taliansko – 19. novem-
bra, v týždni, kedy bolo 

stretnutie generálnej rady, 
bratstvo na generálnej kúrii v 
bratskom duchu poďakovalo 
za službu br. Juanovi Mario-
vi Castrovi, ktorý 8 rokov bol 
delegátom ministra generála 
pre Klarisky kapucínky. Osla-
va bola počas obeda a minister 
generál vyjadril vďačnosť za to, 
čo br. Juan Mária urobil hlavne 
vo formácii pre Klarisky kapu-
cínky. Tento náš brat  sa lúči s 
komunitou na generálnej kúrii 
a vracia sa do svojej provincie v 
Španielsku. Prajeme mu všetko 
dobré v jeho novej službe. 

Sprchy a lotéria
pre chudobných vo Vatikáne

CITTÀ DEL VATICANO – “Tu nikto ne-
zomrie hladom, žemľa sa vždy nájde 
každý deň. Ale niet miesta, kde ísť do 
sociálnych zariadní a umyť sa”, tvrdí 
Mons. Konrad Krajewski, almužník 
Svätého Otca Františka. Správa bola 
okamžite prijatá: v pondelok 17. 
novembra začali práce na vybudo-
vaní troch spŕch vo vnútri sociálnych 
zariadení pre pútnikov, ktoré sa 
nachádza pod kolonádou sv. Petra. 
Budú venované bezdomovcom, ktorí 
sa zdržujú okolo baziliky. Budú sa 
môcť umyť a vymeniť svoju bielizeň 
pod oknami apoštolského paláca. 
A na pozvanie pápežovho almužní-
ka, už desiatka rímskych farností z 
najnavštevovanejších štvrtí z clochard 
(tulák) vybudovali sprchy a dali ich 
k dispozícii. Pápež František chce 
fi nancovať aj projekty adresované 
clochard  s lotériou, ktorej prémiou 
budú dary od pápeža. Už niekoľko 
dní vo vatikánskych úradoch otvo-
rených verejnosti je zvláštny,  plagát 
“Lotéria dobročinnosti pre diela cha-
rity Svätého Otca”. Pápežská hra na 
spôsob lotérie. Z druhej strany Tevere  
vysvetľujú, že zima klope na dvere a 
pápež František nemohol nemyslieť 
na svojich chudobných, na desiatky 
osôb, obykle tých istých, ktorí sa 
každý večer potulujú a nachádzajú 
krátkodobé útočište okolo baziliky sv. 
Petra, pod kolonádou, na schodoch 
kostola Transpontina, oproti domu 
novinárov. Iniciatíva slúži na zbieranie 
fondov na fi nancovanie projektov 
určených clochard-u. Prvá vyhlásená 
cena je auto Fiat Panda 4x4, euro 5 
+, plné vybavenie, samozrejme bielej 
farby, pretože auto, tak ako aj iné 
prémie sú dary, ktoré dostal pápež v 
minulom roku a ktoré pápež rozho-
dol, aby sa využili práve na zbiera-
nie peňazí užitočných pre sociálne 
iniciatívy. Druhá vyhlásená cena je 
modrý závodný bicykel; tretia cena je 
iný bicykel, oranžovej  farby vybavený 
košíkmi; štvrtá cena je tiež bicykel ale 
na prechádzky šedej farby. Piata cene 
je tandem, šiesta digitálna videoka-
mera vysokej rozlišovacej schopnosti 
japonskej výroby. 

Nasledujú hodiny, strieborné rámy, 
hodnotné perá, tašky, bezdrôtové 
zariadenie pre iPod a iPhone, kávovar 
značky Illy. Dokonca i biely klobúk 
model Panama z najznámejšieho ek-
vádorského podniku Homero Ortega. 
K  týmto predmetom sú doplnené 
ešte iné. Ceny útechy: dáždniky, par-
fémy, šály, knihy, opasky. Toto všetko 
dali kvôli tomu, aby dali konkrétne 
gestá lásky a dobročinnosti. Ktokoľ-
vek sa môže samozrejme zúčastiť 
na pomoci pápeža Bergolia na jeho 
misii: “pomáhame chudobným”. 
Stačí ak si kúpite lístok za 10 € do 
vatikánskych úradov governatorátu, 

Stretnutie prípravnej
komisie VIII. PRR

Rozlúčka so zodpovedným
za Klarisky kapucínky
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SÃO PAULO, Brazília – Bra-
zílska kapucínska konferencia 

(CCB), na ktorej sa v São Paulo 
zúčastnilo 12 oblastí Brazílie  so 
zameraním na dva veľmi dôležite 
projekty v oblasti nových foriem  
práce z pohľadu ohlasovania 
evanjelia. Prvá skupina bratov sa 
zaoberala oblasťou komunikácie, 
hľadala spôsob, ako zrealizovať 
skutočnú a vlastnú « Komunikač-
nú kapucínsku sieť » s operač-
nou platforma už od roku 2015, 
kde bude možné pripojiť všetky 
web sitá z každej oblasti, pripojiť 
všetky zdroje ako rádio, noviny, 
web radio, vlastné aplikácie, fa-
cebook, twiter, blog atď... Dru-
há, nie menej dôležitá iniciatíva, 
sa týkala kultúrneho vlastníctva 
rádu v Brazílii, so zriadením ko-

misie pre kultúrne vlastníctvo a 
históriu kapucínov. Táto inicia-
tíva vychádzala z prác uskutoč-
nených v provincii Bahia, Rio de 
Janeiro,  São Paulo, Rio Grande 
do Sul, kde činnosti ako múzeá, 
archívy a kultúrne centrá kapu-
cínov už produkujú bohaté ovo-
cie. V krátkom čase budú tieto 
a iné iniciatívy bratov prístupné 
na web site CCB: www.capuchin-
hos.org.br

BERUAD, Haiti – Bratia ka-
pucíni z delegatúry na Hai-

ti, vďaka svojim dobrodincom 
a miestnej komunite zrekonštu-
ovali pec a pekáreň, ktorá bola 
zničená počas posledného ze-
metrasenia v krajine. Táto ini-
ciatíva pomohla ľuďom tým, že 
sú schopní nielen prístupným 

spôsobom nájsť túto základnú 
potravu, ale sa učia piecť chleba 
aj napriek neistým podmienkam 
a hľadajú spôsob ako rozvinúť 
výchovné a  formačné aktivity, 
ktoré by posunuli vpred konrét-
nu nádej prostredníctom tohto 
dôležitého projektu.  

Chlieb a formácia na Haiti

CCB smeruje
ku komunikácii a kultúrnemu vlastníctvu

na miestach kde sú v predaji mince a 
známky. Lístky sa dajú kúpiť vo všetkých 
vatikánskych poštách, farmácii, v múze-
ách a dokonca aj v úrade pre pútnikov 
a turistov, kde sa každý deň registrujú 
kilometrové rady turistov z cudziny. 
Žrebovanie lotérie bude 8.januára 2015 
pod dohľadom notára a kardinála Giu-
seppeho Bertolla, prezidenta governa-
torátu.

ŠPECIÁLNE

“MILOSŤ PRACOVAŤ”
smerom k VIII. PRR

Kapucínsky servis pomáha imigrantom 
dobývať nevyužívané územia

ŠPANIELSKO – Hľadajúc vzorec, ktorý 
by mohol konkretizovať sny o práci pre 
mnohých imigrantov v Španielsku, Soci-
álne diela kapucínov (Servicio Capucino 
para el Desarrollo- SERCADE), sa zamys-
leli nad tým, akým spôsobom dať ich 
činnosti prezývyku « františkánsky »: « 
Ako včleniť celú našu identitu do našich 
projektov tak, aby sme sa nestali jedno-
duchí sociálni robotníci ? » Bez prime-
ranej odpovedi sa riskuje, že budeme 
náhrádzať štát v reagovaní na chudobu.  
Ale toto sa netýka našej kapucínskej 
identity, ak neprinášame istý « význam 
» do našich aktivít pre sociálne menšiny. 
Takto sa rodí projekt Huerto Hermana 
Terra (Záhrada sestra zem), v ktorom 
sa premiešavajú rôzne skutočnosti : 
prvá dať sociálnu činnosť nevyužívaným 
priestorom v každej komunite; druhá, 
integrovať dokopy združenia a skupiny, 
ktoré sú blízke kapucínom v sociálnej 
práci, tretia a najdôležitejšia je dať krea-
tívnu a účinnú odpoveď  najbiednejším, 
ktorí riskujú sociálne vylúčenie.

ASSISI, Taliansko – Počas volebnej kapituly 
v Assii (1. – 9. novembra 2014) bol zvole-

ný nový generálny minister OFS Tibor Kauser 
(Maďarsko), generálny vikár Chelito de Núñez 
(Venezuela), iní radcovia: Ana Fruk, Attilio Ga-
limberti, Ana María Raff o, Silvia Diana, Jenny 
Harrington, Augustine Young, Michel Janian e 
Andrea Odak, ktorí zostanú v službe na budú-

ce šesťročné obdobie (2014-2020). Nová rada sa 
ofi ciálne ujala úradu počas sv. omše v bazilike sv. 
Františka z Assisi od generálneho ministra TOR,  
br. Nicholasa Polichnowského, ktorý predtým 
predsedal volebnej kapitule medzinárodného 
bratstva. Na kapitule sa zúčastnil aj náš br. Fran-
cis Dor, delegát generálneho ministra pre TOR.
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